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Foreliggande uppfinning avser en inner- eller ilaggssula med varme-

isolerande och fuktuteslutande egenskaper. Den innehaller ett skikt

av en mjuk vara, som ligger i kontakt med foten, ett skikt av ett ter

moplastiskt skumkuddematerial samt ett skikt av en tvarbunden poly-

olef in

.

Hittills har m&nga olika slag av fotvarmande ilaggssulor utvecklats.

Dessa bestar bl-a. av ca 6,4 mm tjock harfilt, korkgrund :ned farskinn

; vanpa, kork med p&stickad filt, extra tjock korksula med flanellover

drag, och svart oljeduksbas, mjuk filt med lader imitation ovanpA

,

extra tjockt latexskum och fSrull med botten av latexskum.

Den svenska patentansoknii;gen 7709521-4 beskriver ett skoinlagg besta

ende av en med slutna celler skummad tvarbunden polyolefin som har zo

ner med olika densitet och elasticitet. Inlaggct skall stodja foten

och forhindra att trOtthetskansla uppkommer . Syftet ar inte att isole

ra mot kyla och fukt, USP 2 736 109 beskriver en varmeisolerande vand

bar ilaggssula bestSende av skumlatex, metallfolie och skumlatex.

USP 2 641 068 avser en ilfiggssula av ett varmeover forande skikt, en

metallfolie och ett varmeabsorberande skikt. Sulan skall beroende pS

hur den vands isolera mot kyla eller vSrme.

De kanda sulorna innehaller endast ett till tre skikt per sula, och

ofta ar de frtr tiocka for att bekvamt kunna stickas in i ett skodon
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sSsom en vanlig sko som bSrs ncir som heist under aret i bade varmt och

kallt klimat. Manga av dessa sulor erfordrar en extra skostorDek for

att innersulan bekvamt skall passa sa att foten inte klams och sulans

vannehallande effekt minskas-.

ilaggssula som ger battre komfort genom att den innehaller vissa skikt anord—

nade p5 visst satt. Darvid uppnas inte endast pa grund av de enskilda skik-

tens materialegenskaper en motsvarande varmeisolering och fuktsparr

ger.temot omgivxiingen utan skikten samverkar till en optimal komfort

nar det galler att halla fotterna varma och utesluta fuktighet.

' r\tta uppnas genom en av flera skikt bestaende inner- eller ilaggssu-

la for skor av alia slag bestaende av ett med foten i kontakt liggande

skikt av en mi'?k vara, ett skikt av ett termoplast iskt skumkuddemate-

rial samt ^tt skikt av tvarbunden olefin, kannetecknad av att den in-

nehaller ytterligare ett skikt av ett aluminiumbehandlat polymert ma-

terial, som ligger under skiktet av tvarbunden polyolefin.

^n foredragen form av inner- eller ilaggssula omfattar fyra skikt in-

. Luderar.ide uppifran och ned ett ovre skikt av en mjuk vara for bekvamlig

Kontakt med fotsulans yta pS bSrarens fot eller strumpa, ett andra

skikt av termoplastiskt skumkuddemater ial , f6retradesvis med oppna cel-

ler, e tt tredje skikt av en tvarbunden polyolefin, som Sr mer effektivt

Sn de andra skikten, niir det galler isolering av foten mot kyla, och

Jvia kan vara s& tunt som ca 1 mm samt ett f jarde skikt, som utgores av

ett aiuminiumbehandlat polymermater ial med papperets tunnhet, foretrS-

desvis prSglat t.ex. sa att ytan blir kornig lapelsinskalsl iknande )

.

Genom den speciella placeringen av skikten i sulan enligt uppfinnin-

gen erhalles en utomordentligt verksam fuktighetssparr och varmeisole-

ring. Det aluminiumbehandlade polymermaterialet ref.lekterar inte en-

dast fotvcirmen utan haller darigenom samtidigt Sven polyolef inskiktet

varmt. DSrigenom forhindras i mycket stor utstrSckning att foten kSnns

kail och fuktig v.id kyla, eftersom fuktkondensa t ion f3rhindras eller

minskas. Det aluminiumbehandlade skiktet isolerar dessutom mot under-

ifrSn kommande kyla. Sulan eniiyt uppfinningen h&ller sSlunda foten

speciellt varm och torr. Sulan enligt uppfinningen £r vidare hSllbar

och latt bojlig och kan latt inforas i skodon av alia de slag.

En ytpragling av skiktet av aluminiumbehandlat polymert material ar

speciellt lampliq nSr detta material bildar det understa skiktet i su-

Syftet med foreliggande uppf inning ar att astadkomma en inner- eller
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Alia skikten ar av ett termoplastiskt vSrmeforslutbar t material sa

att de kan varmesvetsas tillsammans till ett likformigt sammansatt ark

med stort motstand mot delaminer ing . Hela sulan kan vara sa tunn som

ca 3-4 mm utan viktbelastning och naturligtvis tunnare med viktbeiast-

ning. Tjockleken kan naturligtvis okas beroende pa graden av lag tern-

peratur om bararen amnar tillbringa lang tid vid laga temperaturer

saint for okad mjukhet.

Dessutom ar sulan ekonomisk att framstalla och har fordelar sascm att den

ar varm, hallbar och flexibel och ger en utmarkt kansla for anvandarens

) \.

For att narmare beskriva uppfinningen i detalj aterges en utforings-

form enligt denna med referens till bifogade ritningar, av vilka

fig. 1 ar en schematisk vy , som visar framstallningen av en ilaggssu-

la enligt uppfinningen,

fig. 2 ar en vy underifran av en fullstandig ilaggssula,

fig. 3 ar en sidoprojektion av ilSggssulan i fig. 2 med ratt sida upp

och klar f6r anvSndning och

fig. 4 ett snitt utmed linjen IV-IV i fig. 2 med ilSggssulan i upp-

ratt lSge f6r anvSndning, vilken figur forstorats f5r klarhetens skull.

PA ritningarna utvisas ilSggssulan ailment vid 1 , och den inneh&ller

) aa materialskikt , nSmligen ett tunt 6vre skikt 2 av mjuk vara, f6re-

trMdesvis nylonfilt, och under skiktet 2 fSreligger ett skikt 3 av ett

termoplastiskt skumkuddemater ial , som ar det tjockaste lagret av alia

och kan vara polyuretanskum eller polyuretanskum impregnerat med poly*

vinylkloridskum for att forbSttra de vSrmeforslutande egenskaperna

.

Under skiktet 3 foreligger ett tunnare skikt 4 , som ar en tvarbunden

polyolefin, foretradesvis av tvarbunden HD-polyeten, samt ett botten-

skikt 5, som Sr en film av aluminiumbehandlat polymermater ial , som kan

vara ett i handeln vanligt forekommande polyteref tala t . Detta botten-

skikt visas med en kornliknande prSgling.

Eftersom alia skikten ar av termoplastiskt vSrmeftirslutbart material

kan de varmesvetsas likformigt r<itt igenom, sk de inte separerar ens

efter lang tids anvandning.
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Vart och ett av de fyra skikten i den sammansa tta inner- eller ilaggs-

la for anvSndarens fotsula, och det forhindrar samtidigt att anvandarens

fot glider pS sulan under g£ng , nar sulan foreligger under tryck. Skik-

tet 3 med oppna celler ar mjukt for foten och skont for en anvandare,

som har plantar epidermal callositas och kan ir.ed tiden orsaka att sa-

dan callositas forsvinner. Det tredje skiktet 4 av tvarbunden polyole-

fin, foretradesvis tvarbunden polyeten, ar tatt och tillrackligt stelt

sa att sulan latt kan placeras i en sko eller i nagon annan fotbeklad-

nad, r.en inte sa stelt att det forhindrar den erforderliga flexibili-

teten vid g&ng. Den foredragna tvarbundna polyetenen har en densitet

av 0,032 - 0,096 g/cm3 och ar resistent mot koldkrypning eller -flode

\Lc3 forhojda temperaturer och bibehaller sin seghet till laga negati-

va temperaturer. Viktigare ar att detta tvarbundna polyetenskikt endast

behover ha en tjocklek av ca 1 mm, och att trots detta tester har vi-

sat att det ar det mest effektiva av de fyra skikten, nar det galler

att isolera foten mpt kyla. Bottenskiktet 5, fore tradesvis aluminium-

behandlat polytereftalat Sr pa grund av sin seghet och hallbarhet en-

dast en tunn film, men fOretradesvis praglat sa att den kornliknande

effekten 6 erh&lles. Detta skikt 5 tillater att ilSggssulan IStt kan

inforas i en sko eller liknande, men n5r prciglingen 6 foreligger un-

der tryck hindrar det innersulan fran att glida inne i skon eller

SJsom nSmnts ovan ar detta skikt 5 en fukt- och vcirmebarriSr f6r foten

och eliminerar eventuellt kali fuktkSnsla i foten.

Den sammansatta sulan behover i sin helhet endast ha en tjocklek av

storleksordningen ca 3-4 mm f5r att nojaktigt isolera foten mot kyla

pa kallare breddgrader, och den passar bra i en sko eller liknande

utan att ha nagon negativ klSmmande verkan pa bSrarens fot, och den

erfordrar inte storre skos;torlek for att kunna anvcitidas. IlMggssulan

reduceras i tjocklek, nar den bar en del av kroppsvikten under g&ng

pa grund av kompression av skiktet 3. PS de nordligare breddgraderna

,

dar temperaturen kan ligga under -23°C under relativt lSnga perioder,

kan det vara 6nskvSrt att anvMnda en tjockare sammansatt innersula,

i synnerhet vad betraf far det isolerande skiktet 4 .

Om storre mjukhet onskas, kan skiktet 3 med oppna celler coras tjoc-

kare, och sulan fa en tjocklek av ca 6,4 mm, eftersom den skulle pres-

sas sanunan avsevart under fottrycket.

sulan har olika funktioner. Det ovre skiktet 2 ger en varm, bekv^m kans-

veckas.
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En annan fordel med den sammansat ta sv»lan erh&lles om skumskiktet 3

med oppna celler ligger ovanfSr det mest isolerande skiktet 4, ty, ef —

tersom det har cppna celler, har det en tendens att pumpa luft, nSr

kroppsvikten alternativt anbringas och avlSgsnas under gSng. Den pumpa

de luften, som cirkulerar runt fotsidor -ia inne i skon, Sr varm luft

som saledes okar fotens vSrme nSgot.

Xven om andra skikt kan bidraga till att oka hela innersulans isoleran

de varde Mr det tvarbundna polyetenskiktet 4 det mest effektiva skik-

tet .

Fig. 1 visar schematiskt ett satt att framstalla inner- eller ilaggs-

suiorna enligt uppfinningen . Det sanunansatta fyrskiktsmaterialet i in—

J rsulan 1 tillverkas av ett relativt brett band, varvid det ovre skik

tet i materialet 2a avlagsnas pa kant satt fran en matande vals 7.

Materialet for det andra skiktet 3a avlagsnas fr&n en matande vals 8

under skiktet 2a. Materialet f5r det tredje skiktet 4a avlSgsnas fran

en matande vals 9 under materialet 3a, och materialet 5a for skiktet 5

avlagsnas fran en matande vals 10 under materialet 4a, om skiktet 5

skall vara det undre skiktet. Sedan materialet 5a IMmnat valsen 10 fo-

res det mellan ett par prSglande valsar 11, s4 att man erhSller den

6nskade kornliknande prSglingen i skiktet 5 i ilSggssulan, om detta Sr

det undre skiktet, eller kan detta skikt fttrst prSglas och sedan lin-

das pS matarvalsen 10. Om en annan ordning f6r placering av de tre ned

re skiktet ttnskas, anordnas matarvalsarna p& detta sStt, och de pr3g-

^ande valsarna 11 kan utelSmnas, oi skiktet 5 inte skall vara det ned-

re skiktet. Alia fyra skikt f6res i rMtt l£ge mellan ett par tryckval-

sar 12 och 1 3 av vilka den ena eller bSda kan vara tillrackligt upp-

vSrmda for att varmesvetsa skikten samman till ett sammansat t band 1a.

VI d denna tidpunkt och i detta lSge eller senare i ett annat 13ge kan

uet sanunansatta bandet 1a f6ras igenom en konventionell utstansnings-

maskin 14, som &r tillgSnglig i marknaden. Utstansningsmaskinen 14

ger darefter en m£ngd inner- eller il^ggssulor 1 frin det sanunansatta

bandet 1a pS sa siitt att minsta mojliga spill erhSlles. Enligt uppf in-

ningen Sstadkommes sfiledes en mycket effektiv fotvSrmande inner- el-

ler ilSggssula, som ger en bra kSnsla av vSrme och torrhet fttr foten,

och som ar mycket hSllbar och med utmSrkt flexibilitet och som dess-

utom latt kan infBras i ett skodon

.
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Patentkrav

1. En av flera skikt bestSende inner- eller ilaggssula (1) for

skor av alia slag bestSende av ett med foten i kootakt liggande
skikt (2) av en mjuk vara, ett skikt (3) av ett termoplastiskt
skumkuddematerial samt ett skikt (4) av tvarbunden olefin,

kannetecknad av att den innehaller ytterligare ett

skikt (5) av ett aluminiumbehandlat polymert material, som ligger
under skiktet (4) av tvarbunden polyolefin.

2. Inner- eller ilaggssula enligt krav l,kanneteck-
n a d av att polyolefinskiktet (4) har en densitet av ca 0,032—

0,096 g/cm3
.

3. Inner- eller ilaggssula enligt krav 1 och/eller 2, k a n -

netecknad av att kuddskiktet (3) ar ett termoplastiskt

skum med oppna celler och ligger over polyolefinskiktet (4).

4. Inner- eller ilaggssula enligt ett eller flera av kraven

1-3, kannetecknad av att alia skikten bestar av

varmeforslutbara material och har smalts samman med varme

over sina kontaktytor,

5. Inner- eller ilaggssula enligt ett eller flera av kraven

1-4, kannetecknad av att skiktet (5) av aluminium-

behandlat polymert material f6religger som det nedersta skiktet
och har en kornig yta.

•

6. Inner- eller ilaggssula enligt ett eller flera av kraven

1-5, kannetecknad av att polyolefinskiktet (4)

huvudsakligen har en tjocklek av 1,168 mm.

7. Inner- eller il&ggssula enligt ett eller flera av de fore-

gSende kraven, kannetecknad av att skumskiktet (3)

innehaller polyuretan- och polyviny lkloridskum

.

8. Inner- eller ilaggssula enligt ett eller flera av de f6re-

gSende kraven, kannetecknad av att tjockleken Sr

3 , 175-6 , 350 mm.

ANFORDA PUBLI KATIONER:
SE patentansdkan 7709521-4 (A43B 17/14)
US 2 641 068, 2 736 109
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